Schepping | Nachtwandeling
met meerdere generaties:
Opdracht 2
Behandel de schepping op een interactieve manier in een quiz.

Voor wie
13-16 jaar, Intergeneratief
Duur
0 - 20 minuten
Deze opdracht is een onderdeel van Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties

Opdracht 2 | Zorg voor de schepping
Duur: 10 minuten
Nodig: Mentimeter-quiz

Voorbereiding
Maak op mentimeter.com een quiz met de volgende vragen (zie hier hoe het werkt)
:
Je hebt hier een gratis account voor nodig. Je krijgt op je e-mailadres enkele tips voor het gebruik
van Mentimeter waar je je eenvoudig voor kunt afmelden. Kies voor de optie 'audience pace’.
Gebruik de onderstreepte typen dia’s in Mentimeter.
Wat vind jij ervan dat God ons als mensen de zorg voor de schepping heeft gegeven? (
multiple choice)
Fantastisch! Wat een vertrouwen!
Beetje dom… We hebben er een zooitje van gemaakt.
Anders...
Wat doe jij om goed voor de schepping te zorgen? (wordcloud)
Hoe kunnen wij als kerk beter voor de schepping zorgen? (open ended)

Uitvoering
Zorg dat je de Mentimeter-quiz startklaar hebt op het scherm via laptop en beamer. Dit is de quiz
die je gemaakt hebt in je eigen account.
Start de Mentimeter-quiz door op ‘present’ te klikken. Nodig de deelnemers uit op hun telefoon
naar ‘menti.com’ te gaan en de code op het scherm in te voeren. Op hun telefoon voeren zij hun
antwoorden op de vragen in. Op het beamerscherm zien jullie de uitkomsten van de vragen
verschijnen.
Maak tweetallen, bestaande uit twee generaties.
Vraag hen om met zijn tweeën de eerste quizvraag te maken en te bespreken.
Na een paar minuten laat je de uitkomst zien op de beamer.
Wissel daarna van tweetallen, waarbij je de generaties blijft mixen en vraag hen de tweede
vraag te beantwoorden.

Na een paar minuten laat je weer de uitkomst zien.
Doe hetzelfde met de laatste quizvraag.

